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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar teħid ta’ deċiżjonijiet demokratiku fl-UEM
(2013/2672(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar "Koordinazzjoni ex-ante ta' 
pjanijiet għal riformi maġġuri ta' politika ekonomika" (COM(2013)166) u dwar "L-
introduzzjoni ta' Strument ta' Konverġenza u Kompetittività" (COM(2013)165),

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar Stabbiltà, Koordinazzjoni u Governanza fl-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja tat-2 ta' Marzu 2012, minn hawn il-quddiem "il-Patt Fiskali",

 – wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-13 u l-14 ta' Diċembru 2012,

– wara li kkunsidra l-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni għal Unjoni Ekonomika u Monetarja 
Profonda u Ġenwina tat-28 ta' Novembru 2012,

– wara li kkunsidra r-rapport mill-President tal-Kunsill Ewropew dwar “Lejn Unjoni 
Ekonomika u Monetarja Ġenwina” tal-5 ta’ Diċembru 2013,

– wara li kkunsidra r-Regolamenti (UE) Nri 1176/2011 u 1175/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011, minn hawn 'il quddiem "is-6-pack",

– wara li kkunsidra r-Regolament UE Nru ... 2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet 
baġitarji u l-iżgurar ta’ korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri taż-żona tal-euro 
u wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru ... /2013 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza 
ekonomika u baġitarja ta' dawk l-Istati Membri fiż-żona tal-euro li qegħdin jesperjenzaw 
jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom, minn 
hawn 'il quddiem "it-2-pack",

– wara li kkunsidra l-Artikoli 5, 6 u 7 tal-Protokoll dwar l-Applikazzjoni tal-Prinċipji ta’ 
Sussidjarjetà u Proporzjonalità anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi integrazzjoni Ewropea aktar mill-qrib għandha neċessarjament tinvolvi kontrolli u 
bilanċi istituzzjonali effiċjenti biex jiġi żgurat livell ogħla ta' leġittimità demokratika, 
obbligu ta’ rendikont, trasparenza u approvazzjoni min-naħa taċ-ċittadin;

B. billi integrazzjoni Ewropea aktar mill-qrib għandha tipprovdi għal involviment 
parlamentari akbar kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak tal-UE;

C. billi hemm il-ħtieġa li tiġi msaħħa l-leġittimità demokratika fir-rigward tal-proġett tal-
Kummissjoni ta' 'unjoni ekonomika u monetarja profonda u ġenwina' kif enfasizzata fil-
Pjan ta' Azzjoni billi jiġu involuti mill-qrib permezz tal-proċedura ġuridika xierqa kemm 
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il-parlamenti nazzjonali, speċjalment dawk taż-żona tal-euro, u kemm il-Parlament 
Ewropew, fil-proċess leġiżlattiv li għaddej bħalissa kif ukoll fit-tfassil ta’ kwalunkwe 
emendar ġejjieni tat-Trattati;

D. billi l-kriżi kixfet defiċits demokratiċi konsiderevoli fil-politiki ekonomiċi u finanzjarji, 
oqsma ta’ politika Ewropea li huma ta’ sinifikat partikolari għaċ-ċittadini; billi xi Stati 
Membri issa jaraw lilhom infushom soġġetti għal politiki ta’ awsterità li l-parlamenti 
tagħhom qatt ma kienu jiddeċiduhom minn jeddhom, filwaqt li Stati Membri oħra jaraw 
lilhom infushom imġiegħla jagħtu selfiet imdaqqsa jew garanziji bil-għan li jevitaw li l-
euro tisfaxxa; billi, minħabba l-effetti sekondarji tad-deċiżjonijiet tal-politiki ekonomiċi u 
fiskali nazzjonali fuq l-ekonomiji ta’ Stati Membri oħra taż-żona tal-euro, il-parlamenti 
nazzjonali tagħhom huma b’hekk effettivament imċaħħda mill-awtonomija baġitarja 
tagħhom; 

E. billi għandha tingħata l-kunsiderazzjoni dovuta lill-effetti sekondarji reċiproċi tal-membri 
tal-UEM u ta’ dawk li mhumiex taż-żona tal-euro; 

F. billi l-progress lejn UEM profonda u ġenwina għandu jirrispetta r-rieda ta' dawk l-Istati 
Membri li għandhom klawsola ta' nonparteċipazzjoni fir-rigward tal-obbligu li jintroduċu 
l-euro illi jżommu l-muniti nazzjonali rispettivi tagħhom; 

G. billi dawk li jfasslu l-politika u l-parlamentarji fil-livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali 
għandhom jispjegaw bla heda liċ-ċittadini tagħhom il-benefiċċji u l-iżvantaġġi possibbli 
ta' munita unika, inklużi l-ispejjeż u r-riskji involuti jekk tisfaxxa ż-żona tal-euro;

H. billi huma l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u tal-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern tal-Istati Membri 
b'mod ġenerali u dawk tal-Istati Membri taż-żona tal-euro b'mod partikolari li għandhom 
il-muftieħ biex jaħdmu b'mod kredibbli fuq ir-restawrazzjoni tant meħtieġa tal-fiduċja billi 
jiġu żgurati trasparenza u leġittimità akbar tad-deċijonijiet ta’ politika proposti fil-Pjan ta’ 
Azzjoni tal-Kummissjoni  u involviment parlamentari akbar f'tali deċiżjonijiet;

I. billi, bil-għan li jtaffu l-kriżi ekonomika u finanzjarja u b'rispons għan-nuqqasijiet 
strutturali fl-arkitettura tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, il-gvernijiet nazzjonali u l-
istituzzjonijiet Ewropej ħadu firxa wiesgħa ta' miżuri biex isalvagwardjaw l-istabbiltà 
finanzjarja u jtejbu l-governanza ekonomika; 

J. jinnota li wħud minn dawn l-isforzi jikkonċernaw biss l-Istati Membri li jiffurmaw iż-żona 
tal-euro, bħalma huma xi regoli speċifiċi dwar sanzjonijiet finanzjarji fis-six-pack u l-
ħolqien tal-MES u t-two-pack; billi ż-żona tal-euro u sitt Stati Membri li ma jiffurmawx 
parti miż-żona tal-euro adottaw il-Patt Euro Plus, u ż-żona tal-euro u tmien Stati Membri 
li ma jiffurmawx parti miż-żona tal-euro kkonkludew it-Trattat dwar Stabbiltà, 
Koordinazzjoni u Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja; billi żewġ Stati Membri 
għandhom klawsoli ta' nonparteċipazzjoni fir-rigward tal-introduzzjoni tal-euro;

K. billi l-Artikolu 123 TFUE jipprojbixxi l-finanzjament monetarju tal-gvernijiet; billi ma 
hemm l-ebda appoġġ pubbliku għall-istabbiliment ta’ sistema formali ta’ trasferimenti 
fiskali fi ħdan l-Unjoni Ekonomika u Monetarja;

1. Jafferma mill-ġdid li l-governanza fl-UEM ma għandhiex tikser il-prerogattivi tal-
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parlamenti nazzjonali u tal-Parlament Ewropew, speċjalment kulmeta jkun previst 
kwalunkwe trasferiment ta' sovranità; jenfasizza li l-leġittimità xierqa u l-għoti ta’ 
rendikont xieraq jirrikjedu deċiżjonijiet demokratiċi u għandhom jiġu żgurati fil-livelli 
xierqa nazzjonali u tal-UE mill-parlamenti nazzjonali u mill-Parlament Ewropew, 
rispettivament; sabiex tiżdied il-leġittimità demokratika, jinkoraġġixxi l-użu ta’ referenda 
fl-Istati Membri fejn id-dispożizzjonijiet kostituzzjonali dan jippermettuh;

2. Jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ‘Koordinazzjoni ex-ante ta' pjanijiet 
għal riformi maġġuri ta' politika ekonomika’ (COM(2013) 166);  jiddeplora l-fatt li l-
Kummissjoni tipprevedi biss obbligu ta’ rendikont parlamentari limitat ħafna tad-
deċiżjonijiet meħuda; jitlob li jsir disinn diliġenti tal-proċess li bih il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta l-opinjoni tagħha dwar riformi maġġuri tal-politika ekonomika lill-
Parlament tal-Istat Membru kkonċernat fuq talba tiegħu u tiġġustifika r-
rakkomandazzjonijiet tagħha kollha għal aġġustamenti tar-riformi proposti qabel ma l-
Parlament tal-Istat Membru kkonċernat jivvota b'maġġoranza sempliċi dwar din l-opinjoni 
biex jadottaha jew jiċħadha;

3. Jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ‘L-introduzzjoni ta’ Strument ta’ 
Konverġenza u Kompetittività’ (COM(2013) 165) bħala mezz biex tissaħħaħ is-sjieda u l-
effikaċja tal-politika ekonomika; jenfasizza li l-parteċipazzjoni fi kwalunkwe strument 
bħal dan għandha tkun fuq bażi strettament volontarja, kemm għall-Istati Membri taż-żona 
tal-euro u kemm għall-Istati Membri li ma jagħmlux parti miż-żona tal-euro; jissuġġerixxi 
l-Artikolu 352 TFUE bħala bażi ġuridika għal kwalunkwe mekkaniżmu ta’ appoġġ 
finanzjarju għal kwalunkwe strument bħal dan;

4. Jistieden lill-Kummissjoni telenka l-iżviluppi istituzzjonali ġejjiena li hija tqis li huma 
meħtieġa fit-tnax-il xahar li ġejjin bil-għan li tiġi stabbilita arkitettura ta’ UEM aktar 
b’saħħitha, u tinforma lil-leġiżlaturi dwarhom mingħajr dewmien, ħalli d-dritt imsaħħaħ li 
għandhom il-parlamenti nazzjonali ta’ skrutinju tal-konformità ta’ dawn il-proposti mal-
prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità jiġi żgurat;

5. Jenfasizza li l-implimentazzjoni ta’ miżuri li jkunu diġà approvati għandha tieħu 
preċedenza fuq kwalunkwe proposta ġdida; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiġġustifika 
permezz ta’ valutazzjoni tal-impatt esterna indipendenti  il-valur miżjud ta’ kwalunkwe 
proposta ġdida fil-qasam tal-governanza ekonomika, speċjalment kulmeta jiġi previst xi 
trasferiment ta’ sovranità;

6. Jinnota li l-Grupp tal-euro tal-Ministri tal-Finanzi sar anqas effettiv bħala forum għall-
koordinazzjoni tal-politika ekonomika peress li l-metodi ta’ ħidma tiegħu ġew 
formalizzati mal-akkwist ta’ segretarjat permanenti u presidenza b’terminu fiss; għalhekk 
jopponi li ssir formalizzazzjoni ulterjuri, incluża l-proposta li jinħoloq President full-time 
għall-Grupp tal-euro;

7. Iqis li l-UE u l-UEM ma jistgħux ikunu demokratikament sostenibbli mingħajr ma ssir id-
deċentralizzazzjoni tas-setgħat lejn il-parlamenti nazzjonali; barra minn hekk is-sistema 
eżistenti tal-‘karta s-safra’, tissuġġerixxi sistema ta' ‘karta ħamra’ għall-parlamenti 
nazzjonali biex il-Kummissjoni Ewropea tiġi mġiegħla tirtira l-proposti leġiżlattivi mhux 
mixtieqa;
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8. Jilqa' l-ħolqien li għaddej bħalissa ta' mekkaniżmu superviżorju uniku li jkopri ż-żona tal-
euro u li hu miftuħ għall-Istati Membri l-oħra kollha tal-UE; jikkunsidra li, biex jingħelbu 
n-nuqqasijiet strutturali inerenti fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja u biex jitrażżan b'mod 
effikaċi l-periklu morali mifrux, l-'unjoni bankarja' proposta għandha tislet mir-riforma ta' 
qabel tas-settur tas-servizzi finanzjarji tal-Unjoni, inkluż il-ħolqien tal-EBA, l-ESMA, l-
EIOPA u l-BERS, kif ukoll il-governanza ekonomika msaħħa, speċjalment fiż-żona tal-
euro, u l-qafas baġitarju l-ġdid tas-Semestru Ewropew, biex jiġu żgurati reżiljenza u 
kompetittività akbar tas-settur bankarju tal-Unjoni, fiduċja akbar fih, u riżervi kapitali 
msaħħa biex jiġi evitat li, fil-futur, il-baġits pubbliċi tal-Istati Membri jkollhom iħallsu l-
ispejjeż tas-salvataġġi finanzjarji tal-banek;

9. Iqis li, meta Stat Membru li l-munita tiegħu hija l-euro ma jkunx irid ikompli jċedi aktar 
is-sovranità baġitarja tiegħu, għandu jingħata l-għażla li jitlaq miż-żona tal-euro; jistieden 
lill-Kummissjoni u l-Grupp tal-Euro – filwaqt li jaġixxu flimkien mal-BĊE – jassistu  
f’tali xenarju lill-Istat Membru kkonċernat b'passi prattiċi biex irtirar miż-żona tal-euro 
jkun fattibbli u jsir mingħajr xkiel kemm jista' jkun;

10. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.


